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Nagyvenyim Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetője 

 
                       2421.Nagyvenyim, Fő u. 43. T: 25/507-460; F.: 25/506-217; 

                 E-mail: polghivn@vnet.hu 
 

 

Szám: PH/23-6/2019 Tárgy: Szavazókörök számának, 

sorszámának, területi beosztásának 

meghatározása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Nagyvenyim Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője feladat- és hatáskörömben eljárva 

Nagyvenyim nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 

szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg: 

 

 1) 001 szavazókör: 2421 Nagyvenyim, Ady Endre u. 2. Óvoda 

 2) 002 szavazókör: 2421 Nagyvenyim, Ady Endre u. 2. Óvoda 

3) 003 szavazókör: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 16. Általános Iskola 

4) 004 szavazókör: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 16. Általános Iskola 

5) 005 szavazókör: 2421 Nagyvenyim, Virágos u. 13. Orvosi rendelő 

 

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály 

értelmében csak Nagyvenyim nagyközség megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 003. 

szavazókörben (2421. Nagyvenyim, Fő utca 16. Általános Iskola) szavazhatnak. 

 

Elrendelem jelen határozat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata hivatalos honlapján 

(www.nagyvenyim.hu), valamint a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt 

napra történő közzétételét. 

 

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt, illetékmentesen nyújtható be 

fellebbezés Nagyvenyim Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2421 Nagyvenyim, 

Fő utca 43.). 

 

A fellebbezést a Fejér Megyei Területi Választási Iroda vezetője (8000 Székesfehérvár, Szent 

István tér 9.) bírálja el, három napon belül. 

 

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. 

A határidőt naptári napokban kell számítani. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) 

bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 

szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy 
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egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár jusson. 

 

A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda 

vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező 

választópolgárok szavazhatnak. 

 

A Ve. 80. §-a alapján helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, 

megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, 

továbbá a 78. § szerint kijelölt szavazókört is. 

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést 

a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon 

belül. 

 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése 

vonatkozik. 

 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésének 1. pontja biztosítja. 

 

Nagyvenyim, 2019. február 6. 

 

 

Takácsné dr. Gécs Anita 

jegyző 

 

 

A határozat a mai napon közzétételre került. 

Nagyvenyim, 2019. február 6. 

 

 

Takácsné dr. Gécs Anita 

jegyző 
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PH/23-6/2019 határozat melléklete 

 

Nagyvenyim nagyközség szavazóköreinek területi beosztása 

 

 

 

 

001 számú szavazókör: 

 

 

A szavazókörbe tartozó utcák: 

 

Álmos vezér utca teljes közterület 11 

Árpád utca teljes közterület 36 

Attila utca teljes közterület 143 

Csaba utca teljes közterület 160 

Előd utca teljes közterület 2 

Fő utca 000001 000013/0001 páratlan házszámok 22 

Fő utca 000002 000008/0002 páros házszámok 11 

Hunyadi utca teljes közterület 65 

Kossuth utca teljes közterület 127 

Patak dűlő teljes közterület 5 

Petőfi sor teljes közterület 47 

Rákóczi utca teljes közterület 57 

Rétsor teljes közterület 14 

Széchenyi István utca teljes közterület 101 

 

      001. körzetbe soroltak száma összesen: 801 
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002 számú szavazókör: 

 

 

 

A szavazókörbe tartozó utcák: 

 

Ady Endre utca 000001 000015/0001 páratlan házszámok  28 

Ady Endre utca  páros házszámok  41 

Alsó sor  teljes közterület  15 

Arany János utca  teljes közterület 56 

Bocskai utca  teljes közterület  95 

Bodza utca  teljes közterület  20 

Boróka utca 000007 folyamatos házszámok  8 

Buzavirág utca teljes közterület  22 

Deák Ferenc utca  teljes közterület  153 

Felső sor teljes közterület 0 

Fő utca  000010 000014 páros házszámok  9 

Fő utca  000015 000041 páratlan házszámok  47 

Határvölgyi utca  teljes közterület  103 

József Attila utca  teljes közterület  56 

Kölcsey utca  teljes közterület  48 

Középső út  teljes közterület  13 

Móricz Zsigmond utca  teljes közterület  30 

Munkácsy utca  teljes közterület  97 

Pipacs utca  teljes közterület  39 

 

 

 002. körzetbe soroltak száma összesen:  880 
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003 számú szavazókör: 

 

 

 

A szavazókörbe tartozó utcák: 

 

 

Akácfa utca  teljes közterület  46 

Béke utca  teljes közterület  33 

Boróka utca  000001 000006 folyamatos házszámok  13 

Domb utca  teljes közterület  17 

Fenyves utca  teljes közterület  43 

Földvári utca  teljes közterület  137 

Fűzfa utca  teljes közterület  13 

Gárdonyi Géza utca  teljes közterület  86 

Holló utca  teljes közterület  25 

Mezőfalvi út teljes közterület  28 

Nefelejcs utca  teljes közterület  66 

Piac tér  000004 999999 folyamatos házszámok  5 

Rózsa utca  teljes közterület  121 

Szegfű utca teljes közterület  67 

Táncsics utca  000048 999999 folyamatos házszámok  46 

Tölgyfa utca teljes közterület  9 

Tulipán utca teljes közterület 58 

Üzletköz  teljes közterület  6 

Zrínyi utca  000031 999999 páratlan házszámok  19 

Zrínyi utca  000042 999998 páros házszámok  16 

 

 

 003. körzetbe soroltak száma összesen:  854 

 

 Település szintű lakosok száma összesen:   6 
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004 számú szavazókör: 

 

A szavazókörbe tartozó utcák: 

 

 

Ady Endre utca  000017 999999 páratlan házszámok  8 

Bem út  teljes közterület  65 

Budai Nagy Antal sor  teljes közterület  33 

Dózsa György utca  teljes közterület  110 

Erdősor  teljes közterület  77 

Fő utca  000016 999998 páros házszámok  70 

Fő utca 000043 999999 páratlan házszámok  74 

Gyártelep  teljes közterület  30 

Hársfa utca  teljes közterület  67 

Hatház telep  teljes közterület  7 

Ibolya utca  teljes közterület  43 

Ősz utca teljes közterület  5 

Piac tér  000001 000003 folyamatos házszámok  7 

Táncsics utca 000001 000046 folyamatos házszámok  109 

Tavasz utca teljes közterület 0 

Vasúti Őrház  teljes közterület  3 

Venyim Gyümölcse major teljes közterület 2 

Zrínyi utca  000001 000029 páratlan házszámok  35 

Zrínyi utca  000002 000040/0001 páros házszámok 58 

 

 

 004. körzetbe soroltak száma összesen:  803 
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005 számú szavazókör: 

 

 

 

A szavazókörbe tartozó utcák: 

 

 

Bolt utca  teljes közterület  55 

Iskola utca  teljes közterület 30 

Tücsök utca teljes közterület 4 

Virágos utca  teljes közterület  20 

 

 005. körzetbe soroltak száma összesen:  109 

 

 

 


